
                    
                   ÖVERKLAGANDENÄMNDEN 
                            FÖR STUDIESTÖD                                   . 
                            The National Board of Appeal for Student Aid                                 Sidan 1 av 2 
 BESLUT     Dnr: 2011-01736 
 2011-05-02      
 

.                                                                                                                                                                                                 . 
Postadress                   Besöksadress                       Telefon                              Telefax                      E-post 
Box 110                    Backgränd 9                     0611-34 75 00              0611-34 75 70      registrator@oks.se 
871 23 Härnösand 

 
 
Klagande NN 

 
 
 
Det överklagade beslutet Centrala studiestödsnämndens 

(CSN) beslut den 21 februari 2011 
 

 
Saken Prövning av studieresultat 
 
 
Nämndens beslut 
 
Nämnden avslår överklagandet. 
 
Nämndens beslut får enligt 6 kap. 11 § studiestödslagen inte överklagas. 

 

-------------------------------------------- 
 
Ärendet 
 
NN ansökte om studiemedel för att gå om det första året på en kvalificerad 
yrkesutbildning i CAD-konstruktion under vår- och höstterminerna 2011 och bifogade 
ett intyg utfärdat den 11 februari 2011 av rektorn vid Yrkeshögskolan i A-stad om att 
han klarat 12 KY-poäng av 40 KY-poäng efter ett års studier. NN anförde bland annat 
att han kommit överens med skolan om att gå om år ett. Han kommer att följa all 
undervisning igen på heltid. Utöver teckenspråkstolk kommer han att få 
anteckningshjälp. Utbildningar tar extra tid för döva och man går tio år i grundskola 
och fyra år på gymnasiet. Första året som döv i hörande skolmiljö var extra svårt och 
han hade problem med spänningshuvudvärk och migrän vilket påverkade hans 
studier negativt i början.      
 
CSN avslog ansökan med motiveringen att NN inte följt sina tidigare studier på 
utbildningen i den takt som står i studieplanen. NN hade redovisat 10 KY-poäng för 
den period studiemedel senast beviljats. För att kunna få studiemedel igen måste NN 
klara ytterligare 28 KY-poäng.  
 
NN överklagade den 14 mars 2011 beslutet och anförde i huvudsak följande. I 
januari 2010 när han ansökte om studiemedel fick han veta att CSN tog hänsyn till 
funktionsnedsättningar. Därför vågade han påbörja studier som ensam döv i en 
hörande miljö. I Sverige finns inte någon högskola för teckenspråkiga döva på 
teckenspråk. Han är hänvisad till hörande skolor med teckenspråkstolk, vilket tar 
ännu längre tid än undervisning direkt på teckenspråk. Tolken kan inte översätta 
tekniska begrepp utan mycket måste bokstaveras. Språket är begränsat. Dessutom 
har det förekommit att tolken har uteblivit och dessa lektioner har han då missat helt. 
Då han förra året kom efter i studierna kom han och skolan överens om att han skulle 



ÖKS  Sidan 2 av 2 
      Dnr: 2011-01736.300-17 
 
 
  
ta igen det teoretiska under andra året, dvs. gå om. Han fick istället möjlighet till 
tidigarelagd praktik. NN bifogade ett nytt intyg utfärdat den 3 mars 2011 av rektorn att 
han klarat 23 KY-poäng efter ett års studier om 40 KY-poäng samt att han har 
tillgång till hörseltolk vid alla lärarledda lektioner.  
  
CSN överlämnade ärendet utan yttrande den 24 mars 2011. 
 
Författningsbestämmelser 
 
Enligt 3 kap. 7 § studiestödslagen (1999:1395) får studiemedel lämnas till en 
studerande som har bedrivit sina tidigare studier i normal takt. Om det finns särskilda 
skäl för det, får studiemedel lämnas även om den studerande inte har bedrivit sina 
tidigare studier i normal takt. 
 
Av 4 kap. 18 § CSNFS 2001:1 framgår att normal studietakt för en kvalificerad 
yrkesutbildning är att uppnå studieresultat i den takt som utbildningsplanen 
föreskriver. Mindre och tillfälliga förseningar kan dock accepteras. 
 
Nämndens bedömning 
 
NN beviljades senast studiemedel under 38 veckor vår- och höstterminerna 2010. 
NN har under dessa veckor redovisat 23 KY-poäng. Fråga är inte om en mindre och 
tillfällig försening. NN uppfyller således inte studieresultatkravet. 
 
Med särskilda skäl avses (prop. 2009/10:141 s. 58) t.ex. egen eller nära anhörigs 
sjukdom, dödsfall i familjen eller allvarliga brister hos utbildningsanordnaren som den 
studerande inte har kunnat råda över. Det ska finnas ett tydligt samband mellan de 
skäl som åberopas och de bristande studieresultaten. De skäl som åberopas ska 
kunna styrkas. 
 
En funktionsnedsättning som var känd redan före en studiestödsperiod är normalt 
sett inte särskilda skäl att bortse från otillräckliga studieresultat under perioden. De 
omständigheter som NN har åberopat är inte heller i övrigt sådana särskilda skäl. 
Överklagandet ska därför avslås. 
 
 
 
 
Mats Törnered  
    Leif Denkert 
 
 
Beslutet har fattats av Bertil Ekholm, ordförande i Överklagandenämnden, Charlotte 
Waas, vice ordförande, Mats Törnered, direktör, samt ledamöterna Märtha Byfors, 
Marie-Louise Holmberg, Margareta Lindhagen, Ulrika Lindmark och Christian 
Sjöstrand. 
Föredragande: Leif Denkert 
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